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Vidzemes Augstskolas rektors

Vebinārs organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta
“EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.



Sastādītājs

Zinātniskais 
redaktors

Viens no 
autoriem



Saimnieciskais 
uzplaukums 
pirms vairāk 
nekā 100 
gadiem.
Kāpēc tieši 
Latvijā?



Lasītprasmes 
līmenis (1897):

Vidzeme 94,6 %

Krievijas 
impērija  21 %



Sekmīga 
iekļaušanās 
globālajā 
pasaulē

Liepājas osta 
20.gs.sākumā



Multikulturāla
un 
multietniska
vide



Pirmais pasaules 
karš un 
Neatkarības karš
(1914 – 1920)



Rūpnīcu un 
strādnieku 
evakuācija
(1915 – 1917)



Sagrauta 
infrastruktūra



Sagrauta 
infrastruktūra



Latgales fronte,
1920. gada 
sākums



Tehnoloģijas un 
inovācijas



Izgudrojumi



Dizains



Autorūpniecība



Modernizācija



Modernizācija



Ģeopolitiskās 
transformācijas 
un mūsdienu 
izaicinājumi



Iedzīvotāju 
skaita izmaiņas
(Latvija)
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Iedzīvotāju 
skaita izmaiņas
(Latvija un 
Somija)



Ieguvumi

 Vācbaltieši - emigrācija 
(1939) – 55 000

 Ebreji - holokausts - 75 
000

 Latvijas iedzīvotāji –
nogalināti padomju vai 
nacistu okupācijas 
karaspēkos– 100 000

 Latvijas iedzīvotāji –
bēgļi no padomju 
represijām  - 200 000

 Latvijas iedzīvotāji –
deportēti uz Sibīriju 
(1941 – 1949) – 60 000

 Kopā: 490 000

Zaudējumi

 Imigrācija (no citiem PSRS 
reģioniem) - 415 000

 Dabiskais pieaugums - 85 
000

 Kopā: 500 000

Latvijā notika iekšēja 
migrācija – no vēsturiski 
visblīvāk apdzīvotā novada 
Latgales iedzīvotāji pārcēlās 
uz citiem Latvijas novadiem, 
pārsvarā Vidzemi

Izmaiņas darba 
tirgū, par kurām 
tradicionālā 
statistika nerunā

Iedzīvotāju 
skaits:

1939 — 1 994 506
1956 – 2 018 000









Digitālais 
laikmets –
21. gadsimta 
realitāte



Globalizācija, 
t.sk. darba tirgū

21. gadsimta 
fenomens –
varat strādāt citā 
valstī esošā 
uzņēmumā, 
nepametot savu 
valsti



20. gadsimts
(un daži 
iepriekšējie):
informācijas 
(zināšanu) 
monopols –
izglītības 
sistēma



21.gadsimts:
internetā var 
atrast visu, un 
gandrīz visu par 
velti



Nākotne:
mūžizglītības 
lomas 
pieaugums

Izglītības un 
prasmju grozs, 
kuru individuāli 
veidos 
sabiedrības 
locekļi



• Izglītības sistēmai vairs nav monopols uz sabiedrības 
izglītošanos

• Pieaug pašizglītošanās loma

• Arvien lielākai daļai sabiedrības izglītību «klasiskā 
iepakojumā» kļūst problemātiski pārdot 

• Jaunajai paaudzei arvien piemērotāka šķiet dinamiskā 
«startap» kultūra, nevis statiski piedāvājumi

• Brīvpieejā pieejamā informācija ir ļoti dažādas kvalitātes

Mūsdienas:
realitāte un 
izaicinājumi



Vidzemes 
Augstskola:
starpdisciplināras 
domāšanas 
piemērs -
digitāli risinājumi 
sociāliem 
izaicinājumiem 

foto: 
Riga Dialogue 
2017



• Tehnoloģijas - digitalizācija, robotizācija + mākslīgais 
intelekts veicinās daudzu profesiju izzušanu

• Pieaugs personalizētas izglītības loma un indivīda dzīves 
laika jaunapgūstamo komponenšu skaits pieaugs

• Pieaugs izaicinājumi attiecībā uz visa veida 
ietvarstruktūrām un noteiktajiem standartiem (Boloņas 
process u.c.)

• Pieaugs izglītības patērētāju prasīgums attiecībā uz ĀTRI, 
TŪLĪT, un TIEŠI TO UN MAN PIEŅEMAMĀ LAIKĀ UN 
VEIDĀ

Nākotnes darba 
tirgus un 
izglītība



• Izglītības sistēmai būs jāpielāgojas globālajām darba tirgus 
pieprasījuma tendencēm (nevis otrādi)

• Blakus fiziskai mobilitātei pieaugs digitālās mobilitātes loma

• Papildus izaicinājumi būs saistīti ar sabiedrības vecuma struktūras 
maiņu. Vēl radikālāk mainīsies dažādu paaudžu attiecības

• Daudzos pasaules reģionos būtiski mainīsies sociālo garantiju 
sistēma darba tirgu pametušajiem

• Eiropā kopumā tendences darba tirgū būtiski noteiks faktori, kas ir 
saistīti ar imigrāciju

Nākotnes darba 
tirgus un 
sociālpsiholoģiskie
aspekti



Eiropas un 
Āfrikas 
iedzīvotāju 
skaits
(1900., 2012. un 
2050. 
(prognoze))
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